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 کلیات طرح پروژه 1

 اهداف پژوهش 1-1

باا هادک کااهش اتارات  دار،یساختمان سبز و پا نهیدر زم یمتعدد یو استانداردها هانامهنییمقررات، آ ن،یقوان رانیدر ا

 است.شده نیتوسعه، تدو یهاستمیاز س یناش یو بهداشت یطیمحستیز یمنف

، به دلیل نبود قاوانین و مقاررات، 1211سازد که تا اوایل دهه ریخچه این موضوع در کشور آشکار میبررسی سوابق و تا

است. لیکن باه دولات محیطی برای مسئولین اهمیت چندانی نداشتهزیستجز برخی موارد خاص، رعایت مسائل عملاً به

اماروزه اماا  محیطی را الزامای نمایاد.های زیساتیهاای خااص، بررسابود که در مورد برخای از پروژهاختیار داده شده

و  افتاهی یادیساختمان توسعه ز یطیمح ستیز یابیارز یهااز روش یکیعنوان هساختمان سبز ب یازدهیامت یهامستیس

 از به طراحان و سازندگان ساختمان نموده و استفاده یانیساختمان سبز کمک شا یارهایدر جهت ارتقا مع هاستمیس نیا

 ارهاایانتخااب مع هاستمیس نیتوسعه و استفاده از ا یهااز چالش یکی یباشد. از طرفیم شیها روز به روز در حال افزاآن

خااص  یهااتیاو اولو ییایاجغراف تیا، موقع یمایاقل طیکه بادون در نرار داشاتن شارا باشدیها مبه آن یدهو وزن

 .نمود یطراح یمناسب ابزار توانینم یطیمحستیز

 باشد:هش پیش رو هدک دستیابی به موارد زیر میدر پژو

 و  سااتیز طیماارتبط بااا ساااختمان و محاا یمطاارح جهااان یابیااارز یهاااو روش هااایآورفاان نیآخاار یمعرفاا 

 موجود در کشور  طیامکان انطباق آنها با شرا یبررس

 مطاارح  یاارهاایبااا توجااه بااه مع دار،یااساابز و پا یهاساااختمان یبناادانطباااق و رده یچااارچوب بررساا نیاایتع 

 (تیریداخل و خارج، پسماند و مد طیمح تیفیآب، ک یورمصالح و منابع، بهره ،یانرژ ت،ی)سا

 یداریپا نهیمطرح در زم یکردهایرو منطبق با داریسبز و پا یهاو مدل ساختمان یطراح یالگو ارائه   

 ،یطیمحستیز ،یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیاستانداردها و انترارات در زم مقررات 

 مختلف ساختمان یهایو کاربر یمیمتنوع اقل طیشرا 

 داریسبز و پا یهاتوسعه ساخت ساختمان یبرا یشنهادیپ یقیتشو نیراهکارها و قوان ارائه 

 داریمشاور ساختمان سبز و پا نیشرح خدمات مهندس هیته 

 :های زیر صورت گرفته استو برای دستیابی به موارد مطرح شده فوق تلاش
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 کشااور، و  سااتیز طیماارتبط بااا ساااختمان و محاا یو اسااتانداردها هانامااهنیی)مقااررات(، آ نیقااوان لیااتحل 

 و مقررات نیقوان نیها با آخرانطباق ساختمان نهیمشکلات مطرح در زم نییتع

 و  سااتیز طیماارتبط بااا ساااختمان و محاا یمطاارح جهااان یابیااارز یهاااو روش هااایآورفاان یبررساا 

 موجود در کشور طیا شراامکان انطباق آنها ب یبررس

 ( از منابع هیرویحداکثر )و ب یصرک و بهره بردار یمهندس از گذار یدر صنعت ساختمان برا یفعل کردیرو اصلاح

  یمیو اقل یطیمح طیو انطباق حداکثر با شرا یسازگار به

 ساخت  ،یطراح یداردهاو استان هانامهنییمقررات، آ ن،یقوان لیو تکم ینیبازب یلازم برا شنهاداتیکردن پ مطرح

 اتیا)در چرخاه ح یطایمح یداریاو پا یطایمح ساتیز ،یدر جهت اعمال ملاحرات بهداشات ،یو بهره بردار

 ساختمان (

مزایاای محیطای، اقتصاادی و اجتمااعی کشاور از برد صحیح و کارآمد دستاوردهای پاروژه، رود که با پیشامید آن می

 .مند گردداست بهرهنمایش داده شده 1جدول گونه که در همان

 های سبز و پایدار: مزایای محیطی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی ساختمان1جدول 

 اجتماعی مزایای اقتصادی مزایای محیطی مزایای

 زندگی کیفیت بهبود اجرایی های هزینه کاهش طبیعی منابع دیگر و آب انرژی، از بهینه استفاده

 ساکنان آسایش و سلامت بهبود وری بهره بهبود هوا و آب کیفیت بهبود

 محلی هایزیرساخت به تمایل نمودن محدود سبز خدمات و محصولات بازار خلق هااکوسیستم و زیستی تنوع از حمایت

 

زیست، سایت، های مختلف محیطزمینه های موجود در کشور درنامهبه بررسی قوانین، مقررات و آئینرو در ادامه از این

وری آب، کیفیت محیط داخل و مدیریت )طراحی و ساخت( پرداخته وری انرژی، منابع و مصالح، پسماند، بهرهبهره

 گردد.ذکر می 1جدول تا  1جدول ر به صورت خلاصه قوانین موجود در است که در گزارش حاضشده
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 رانیا در تیسا و ستیزطیمح با مرتبط نیقوان: 2جدول 

 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

 زیستقانون حفاظت و بهسازی محیط
مجلس سنا و مجلس شورای 

 اسلامی

 1212خرداد  11مصوب 

آبان  11اصلاحیه در 

1211 

 1211آذر  11 سیپرهمه اصل پنجاهم قانون اساسی

 1211اردیبهشت  2 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

 1211خرداد  19 هیئت وزیران نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتیآیین

گذاری های سرمایهمحیطی طرحدستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست

 (111-1)نشریه 
 هسازمان برنامه و بودج

 1211آذر  9مصوب 

 1291تیر  1اصلاحیه در 

حرکتی )نشریه -ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی

116) 
 1211مهر  1 سازمان برنامه و بودجه کشور

 1219 مجلس شورای اسلامی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 191ماده 

 1291آذر  11 سازمان استاندارد ملی ایران استاندارد ملی ایران 11111استاندارد شماره « بندیطبقه-معابر شهری»استاندارد 

 1291مهر  1 سازمان برنامه و بودجه کشور (611ها )نشریه مشخصات فنی و عمومی روشنایی راه

 1291  تهران شهرداری  11زیست شهری شماره محیطضوابط و مقررات 

 1291  ابلاغی از سوی مقام معرم رهبری زیستمحیطکلی های سیاست

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( قانون برنامه پنج21بند )ز( ماده )

 کشور

 1291 مجلس شورای اسلامی

 1291مرداد  11 سازمان استاندارد ملی ایران «سواریمسیرهای دوچرخه -معابر شهری: »11911استاندارد ملی ایران شماره 

 1296تیر  11 مجلی شورای اسلامی قانون هوای پاک

 1296 وزارت نیرو زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعینرامنامه مدیریت محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب در ایران با مرتبط نیقوان نیعناو: 3جدول 



 

 1 

 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

 1261 مجلس شورای اسلامی دلانه آبقانون توزیع عا

 1212اردیبهشت  11 هیئت وزیران  آب یاز آلودگ رییجلوگ نامهنیآئ

 1211خرداد  1  های بازدارندهقانون مجازات

 مقررات ملی ساختمان ایران 16مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

 1296رایش چهارم وی

 1291اسفند  مجلس شورای اسلامی در کشور ییو روستا یآب شرب شهر یسازنهیقانون توسعه و به

و  یآب شرب شهر یسازنهی( قانون توسعه و به2( و )1مواد ) ییاجرا نامهنییآ

 در کشور ییروستا
 1291اسفند  11 هیئت وزیران

)سردوش، آب پخش  بر وآب زاتیطرح نصب برچسب مصرک آب بر تجه

مربوط  یاستانداردها تانک، شیرآلات بهداشتی و ماشین لباسشویی برقی( وفلاش

 (11611، استاندارد 6و  1،1های پارت 1119-1)استانداردهای  هابه آن

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

1292-1291 

اره استاندارد شم« ویژگی های فیزیکی و شیمیایی -آب آشامیدنی »استاندارد 

 رانیا یاستاندارد مل 1112
رانیاستاندارد ا یسازمان مل  1211اسفند  

 1211 سازمان برنامه و بودجه 2-116نشریه « استاندارد کیفیت آب آشامیدنی»

ستیزطیسازمان حفاظت مح رانیمنابع آب ا تیفیمحاسبه شاخص ک یراهنما  1291مهر  

 1291 سازمان برنامه و بودجه 611شماره  هینشر ،ینیرزمیز یهاآب  تیفیک شیدستورالعمل پا

 1211 سازمان برنامه و بودجه 111های سطحی )جاری(، نشریه دستورالعمل پایش کیفیت آب

 1291آذر  سازمان برنامه و بودجه 121برداری و نگهداری از مخازن آب شهری )بازنگری اول(، نشریه راهنمای بهره

، نشریه شماره هاهای برگشتی و پسابآب محیطی استفاده مجدد ازضوابط زیست

121 
 1219آبان  سازمان برنامه و بودجه

)بازنگری اول(،  آب شهری و روستایی های انتقال و توزیعضوابط طراحی سامانه

 111-2نشریه شماره 
 1291مهر  سازمان برنامه و بودجه

 1211خرداد  سازمان برنامه و بودجه 111-2های تصفیه آب شهری، نشریه شماره ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح

 1291مهر  سازمان برنامه و بودجه 112ی، ضابطه شماره نیزمزیر آب طرح و محاسبه مخازن ارهاییضوابط و مع

ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب، 

 611ضابطه شماره 
 1291فروردین  سازمان برنامه و بودجه

تابعه و وابسته در خصوص ضرورت  یهاشرکت هیبه کل روین ریوز خشنامهب

 ییجوصرفه
 1291تیر  وزارت نیرو

 یهامصرک آب در دستگاه یدرصد 11در خصوص کاهش  رانیوز ئتیمصوبه ه

 یدولت
 1291 هیئت وزیران

سلامیمجلس شورای ا یآب و فاضلاب شهر یها، مرتبط با شرکت 1291موارد قانون بودجه سال   1291 
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 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

 1212اردیبهشت  11 مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت پسماند

 1211مرداد  1 هیئت وزیران آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

 1296تیر  11 مجلی شورای اسلامی پاک در خصوص انباشت پسماندها یهواقانون  11ماده 

 1291 سازمان ملی استاندارد ایران  11121استاندارد شماره  «کارنییآ -پسماند در ساختمان تیریمد»استاندارد 

 1291اسفند  وزارت کشور یو ساختمان یعمران یپسماندها یسامانده ییاجرا نامهوهیش

 یو ساختمان یآوری پسماندهای عمرانو جمع سازیرهیذخ ییرانامه اج وهیش
ها وزارت کشور )سازمان شهرداری

های کشور(و دهیاری  
1291 

مربوط به  یخطرناک خانگ یآموزش پسماندها یکل یراهنما-پسماندها»استاندارد 

 11991شماره  «کارنییآ-یخطرناک خانگ یپسماندها یآورجمع اتیعمل
نداردسازمان ملی استا  1292 

توصیف فرآیندها و -های بازیافتمعیار روش-بندی و بازیافت موادبسته»استاندارد 

 11169استاندارد ملی ایران شماره « نمودارهای گردش بازیافت
 1291 سازمان ملی استاندارد

و  یپژوهش ،یها، مراکز آموزشپسماند در دانشگاه تیریمد ییدستورالعمل اجرا

 یناورعلم و ف یهاپارک
 1291 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 وری انرژی در ایران: عناوین قوانین مرتبط با بهره5جدول 

 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

 1211 مجلس شورای اسلامی هاارانهیقانون هدفمند کردن 

رد مصرک انرژی مشترکین، مصرک: معیار و استاندا یچهارم قانون اصلاح الگوفصل 

 برفرآیندها و تجهیزات انرژی
  هیئت دولت

کنندگان انرژی در بخش ساختمان مصرک: مصرک یفصل پنجم قانون اصلاح الگو

 و شهرسازی
 1296دی ماه  هیئت دولت

 1296تیر  11 مجلس شورای اسلامی پاک در خصوص کاهش مصرک برق یقانون هوا 19ماده 

 1291 مجلس شورای اسلامی ساله ششمامه پنجقانون برن 11ماده 

  سازمان برنامه و بودجه یزیرو برنامه تیریسازمان مد یهانامهنییو آ اتینشر

  سازمان ملی استاندارد ایران استانداردها

منرور تأمین انرژی الکتریکی، به های فتوولتاییک بهراهنمای طراحی سیستم

  661مارهش ضابطه –تفکیک اقلیم و کاربری 
نیرو وزارت  1292 

 1291 هیئت دولت یاقتصاد مقاومت یهااستیاقتصاد کم کربن منطبق با س یراهکارها

 برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم

 و ستیزطیسازمان حفاظت مح

درمان و آموزش  بهداشت وزارت

 یپزشک

1291 

 1296 هیئت وزیران سند ملی راهبرد انرژی کشور

 ی ساختمان ایرانمقررات مل 19مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

1291 

 

 

 : عناوین قوانین مرتبط با مصالح و منابع در ایران6جدول 
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 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

و  میاقل-جلد اول یساختمان پیت اتییجز ییو اجرا یطراح یارهایمقررات و مع

 یساختمان، مصالح ساختمان یساخت و تکنولوژ یروش ها ،یساختمان یها یژگیو

 161-1، نشریه و ضوابط کاربرد آن

 

 1211 سازمان برنامه و بودجه

 های ساختمانیمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده

دفتر تدوین مقررات ملی 

راه و شهرسازی،  ساختمان، وزارت

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

 1296ویرایش 

 

 رانیا در داخل طیمح تیفیک با مرتبط نیقوان نیعناو :7جدول 

 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

 ساختمان( یساختمان )الزامات عموم یمقررات مل 1مبحث 

 دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان،

وزارت راه و شهرسازی، مرکز 

 تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

1296 

 (یکیمکان ساتیساختمان )تأس یمقررات مل 11مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 

وزارت راه و شهرسازی، مرکز 

 تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

1296 

 1291 ن ملی استاندارد ایرانسازما (یداخل ی)هوا رانیاستاندارد ا یسازمان مل 11111استاندارد 

 صدا( میو تنر یبندقیساختمان )عا یمقررات مل 11مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 

وزارت راه و شهرسازی، مرکز 

 تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

1296 

 یحواش یهاساختمان یبرا کی)راهکار کاهش نوفه تراف 211شماره  هینشر

 (یشهر یهابزرگراه
 1211 ن برنامه و بودجهسازما

 یها و اجزادر ساختمان یصدابند یریاندازه گ - کی)آکوست 1161استاندارد 

 (یساختمان
 1211 سازمان ملی استاندارد ایران

 یها و اجزادر ساختمان یصدابند یریاندازه گ - کی)آکوست 11911استاندارد 

 (یساختمان
 1219 سازمان ملی استاندارد ایران

ها و اجزای اندازه گیری صدابندی در ساختمان - کی)آکوست 11111استاندارد 

 ساختمانی با استفاده از شدت صدا(
 1219 سازمان ملی استاندارد ایران

صدای هوابرد  یجانب لیتراگس یشگاهیآزما ریگیاندازه – کی)آکوست 11911استاندارد 

 اتاق های مجاور( نیای بو کوبه
 1219 سازمان ملی استاندارد ایران

 قیها از طرساختمان یکیبرآورد رفتار آکوست -یساختمان کی)آکوست 11611استاندارد 

 عملکرد اجزا(
 1291 سازمان ملی استاندارد ایران

گیری تضعیف صدا توسط جدار اداری در شرایط آزمایشگاهی )اندازه 11111استاندارد 

 معین(
 1219 سازمان ملی استاندارد ایران

 1211 سازمان ملی استاندارد ایران آزمون( روش –جذب صدا در اتاق واخنش  یرگیاندازه – کی)آکوست 11911استاندارد 

 

 

 : عناوین قوانین مرتبط با مدیریت ساخت در ایران8جدول 
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 زمان تصویب کنندهمرجع تصویب قانون

نیآی-رهای مرده و بارهای زندهبا نییتع-)بام سبز( یاهیهای بام گسامانه»استاندارد 

 رانیا یاستاندارد مل 11111استاندارد شماره  ،«کار
 1291آذر  11 سازمان ملی استاندراد ایران

 ،«یحرکت-یافراد معلول جسم یبرا یو معمار یضوابط و مقررات شهرساز»

 (116 هی)نشر
 1211 سازمان برنامه و بودجه

 حفاظت کار در زمان اجرا(و  یمنیساختمان )ا یمقررات مل 11مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

1291 

 ها(مقررات ملی ساختمان )مراقبت و نگهداری از ساختمان 11مبحث 

 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

زیشهرسا  

1291 

 (قیها در مقابل حرساختمان )حفاظت ساختمان یمقررات مل 2مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

1291 

 مقررات ملی ساختمان )علائم و تابلوها( 11مبحث 

 

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه مسکن و 

 شهرسازی

1296 

 (یساختمان یکارها یعموم ی)مشخصات فن 11 هینشر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 کشور
1212 

 وسایل حفاظت فردی نامهینیآ
 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت روابط کار
 

 

گاردد، در مرتبط با موضوع سااختمان پایادار ملاحراه می موجوداجباری و تشویقی  نیقوان هیکلگونه که با بررسی همان

کند شود، ولی آنچه در بعضی از موارد غیراصولی است و ایجاد مشکل میاکثر موارد، خلاء اساسی در قوانین مشاهده نمی

ضای ماوارد شاود در بعشده برای آنهاست. این امار باعاث میهای اجرایی تدویننامهپوشانی بعضی از قوانین یا آیینهم

نرر سااز نمایاد. در نتیجاه، باهای وجود داشته باشد، و تعدد تفسیرها امکان اجرایای کاردن آنهاا را مشکلاحکام دوگانه

 شود.اندیشی گردد، و روال واحدی برای اجرایی شدن آنها در نرر گرفتهرسد لازم باشد در خصوص موارد ابهام چارهمی

  سبز هایساختمان بندیرتبه مطرح هایسیستم 2

 مقدمه 2-1

 ،شاودمشااهده می 1 شکلکه در ساختمان سبز مطرح بندی های رتبهسیستمدر راستای دستیابی به دستاوردهای پروژه 

 شود. های صورت گرفته مشاهده میای از بررسیدر ادامه خلاصه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.
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 های سبز موجود در جهانبندی ساختمانهای مطرح رتبهسیستم 1 شکل

 یزیساتمحیطاترات ها و های پایداری ساختمانبر اساس شاخص بندی ساختمان سبزرتبههای سیستملازم به ذکر است 

 اند. تدوین شده

 

 سبز بندی ساختمانرتبه یهاستمیس نیتدو تاریخچه 2 شکل

 هایساختمان ارزیابی الگوهای زمینه در یافتهتوسعه کشورهای تجربیات 2-2

 سبز

 BREEAMسیستم ارزیابی  2-2-1

در  زیساتیطهماهنا  باا مح هاییوهشا یناز کاربرد بهتر ینانو اطم محیطییستبا هدک کاهش اترات ز یستمس ینا

اسات و در قارار داده یاابیخه عمر آن مورد ارزساختمان را در طول چر 191111از  یشب ی،بردارساخت و بهره ی،طراح

 د.کشور کاربرد دار 11از  یشب

 یهاساختمان ی،مسکون یهاها، اقامتگاه. دادگاهدهدیمختلف را پوشش م هاییانواع کاربر BREEAM یستمس

 یابیجهت ارز ییهامدارس و ساختمان ی،تجار یهامغازه ی،ها، دفاتر ادارزندان ی،چند واحد یمراکز مسکون ی،صنعت

قرار دارند(، انواع  BREEAMاستاندارد  یبنداست که خارج از دسته ییها)که شامل تمام ساختمان یصورت سفارشبه

در  یمسکون یهاخانه یابیلازم به ذکر است ارزگیرند. یقرار م BREEAM یابیهستند که مورد ارز ییهاساختمان
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 یابیاست، ارزارائه شده BREکه آن هم توسط موسسه  HQM-ONE یستمدر انگلستان توسط س BREEAM یستمس

روش  یکقرار گرفته است،  یو بررس یلپژوهش مورد تحل ینکه در ا "یدوساز جدساخت  BREEAM"طرح  گردد.یم

کاهش  آن اولیهاست. هدک  یدجد یهاساختمان یبرا ینامهعملکرد ساختمان و طرح صدور گواه یهبر پا یابیارز

ساز واست علاوه بر ساخت یگفتن است. زیستیطمحبر  یدجد یهاصرفه اترات چرخه عمر ساختمانبهمقرونمقتدرانه و 

و  BREEAM for communities ،BREEAM-In Use یرنر یگرید یهاشامل طرح BREEAM ید،جد

BREEAM Refurbishment باشد.یم یزن  

 ی،انرژ یریت،به بهداشت و سلامت، مد توانیم یارهامع ینا است. از جمله یاصل یابیارز یارمع 9شامل  یستمس این

 یبندرتبه یستماز س یراشاره کرد. در نسخه اخ یو آلودگ یاکولوژ ین،نقل، آب، مصالح، پسماند، استفاده از زموحمل

BREEAM یربه ز یزموارد خود ن یناز ا یکاست. هر نرر گرفته شده در یزدر ساختمان ن یخلق نوآور یبرا یاعتبار 

از  یکهر  یبرا BREEAM یستمس ینمخصوص به خود را دارند. علاوه بر ا یازاند و امتشده یمتقس ییهادسته

 یربر طبق معادله ز یینها یازاست. امت یرگذاردسته تأت یینها یازکرده است که در امت یفرا تعر یوزن یاصل یهادسته

 محاسبه خواهد شد:

 

S= یینها یازامت 

X= یارآمده از هر معدستبه یازامت 

n = دسته یکدر  یارهر مع یازحداکثر امت 

W= وزن هر دسته 

های یک نمره کلی معادل یکی از سطحکل به صورت  یازبا توجه به امت یستمس یندر ا یبندسطوح رتبه یتدر نها و

 . شودیارائه م« بسیار عالی»و « عالی»، «بسیار خوب»، «خوب»، «تأییدشده»

 LEEDزیابی سیستم ار 2-2-2

.  کندیپایدار را فراهم م یسازلازم برای ارزیابی ساختمان یهااز شاخص یامجموعه LEED یبندرتبه سیستم

تا کنون در  1991و از زمان آغاز به کار خود در سال  ینتدو یکاساختمان سبز آمر ی، توسط شوراLEED نامهیینآ

منتشر شد، به عنوان  BREEAMاگرچه پس از  یستمس ینااست. تهیافکشور دیگر توسعه  161از  یشو ب متحدهیالاتا

 .شودیشناخته م یافته،انتشار  یبر اساس تعداد کشورها یبندبرنامه رتبه ینتر یجرا

 .است یرز یطرح اصل 1شامل  باشدیکه نسخه چهارم آن م LEED یینها نسخه

 .مرتبهیانمرتبه و مکوتاه یهاو آپارتمان یمسکون یهاساختمان یها و اجراخانه یطراح (1
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 یهاهسته و پوسته، مدارس، مغازه یها( شامل ساختمانیرمسکونی)غ یدجد یهاساختمان یو اجرا یطراح (1

 .یسراها و مراکز بهداشتها، مهمانهتل یع،مراکز اطلاعات، انبارها و مراکز توز ی،تجار

ها و مراکز اطلاعات، هتل ی،تجار یهازهموجود، شامل مدارس، مغا یهاساختمان یو نگهدار یبرداربهره (2

 .یچند واحد یهاآپارتمان ینو همچن یع،سراها، انبارها و مراکز توزمهمان

 سراها.ها و هتل و مهمانمغازه ی،و ساخت مراکز تجار یداخل یطراح (1

 توسعه محله. (1

 یبررس یبخش اصل 9در  یرمسکونیغ یدجد یهاو ساخت ساختمان یطراح یبرا LEED یازاتامت طورکلی،به

مصالح و  یط،و مح یآب، انرژ یوربهره یدار،پا یتونقل، ساو حمل یتموقع یکپارچگی،بخش شامل  9 ین. اشوندیم

  باشد.یم یامنطقه یتو الو ینوآور ی،داخل یطمح یفیتمنابع، ک

است. دو فصل  یازامت 111 یستمس ینبخش ذکرشده در ا 9شده به هفت بخش اول از دادهاختصاص  یازاتامت مجموع

 یار( هستند. لازم به ذکر است معیازامت 111)علاوه بر  یقیتشو یازامت 11 یدارا یز( نیامنطقه یتو اولو یآخر )نوآور

 .استقرار گرفته یستمس ینمجموعه اعتبارات ا زء( ج1نسخه ) LEEDنسخه از  یندر آخر یامنطقه یتاولو

LEED  اعتبارات  یها شامل برخاز بخش یکهر  یبرا یستمس ین. اکندیاستفاده م هییازدامت یساده برا یندفرآ یکاز

 ینا یبرا یازیبوده و امت یالزام ینامهکسب گواه یبرا نیازیشاعتبار پ یطکه دارا بودن شرا یمعن ینهستند. به ا نیازیشپ

کل در  یازخواهد بود. محاسبه امت ینامهسطح گواه کنندهیینها تعمورد یگرد رد یافتیدر یاز. امتگیردیها تعلق نممورد

LEED بر اساس  یی. و در انتها، رتبه نهاگیردیصورت م یدهموارد مختلف بدون وزن یازبا روش ساده جمع زدن امت

 (. 9جدول  شودیمختلف مشخص م یهاو در بخش یافتدر یازاتمجموع امت
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 LEED ستمیس در ساختمان یبرا شدهنییتع یهارتبه: 9جدول 

 رتبه ساختمان
 ییدشدهتأ

(Certified) 

 نقره

(Silver) 

 طلا

(Gold) 

 پلاتین

(Platinum) 

مجموع امتیاز 

 دریافتی
 امتیاز 11بیش از  امتیاز 19-61 امتیاز 19-11 امتیاز 11-19

 نشان دریافتی

    
 

 HQEسیستم ارزیابی  2-2-3

خدمات و  .شد یمو تنر ینتدو HQEدر فرانسه توسط انجمن  1991در سال  یبندو رتبه یابیارز میستس این

 ی،و مستقل، مراحل طراح یآپارتمان یمسکون یرمسکونی،غ یهاساختمان یاتچرخه ح ی، در طHQE هاییبندرتبه

 یبندرتبه  HQE ین،علاوه بر ا .دهدیعمر ساختمان( را پوشش م یان)پا یبو تخر یبهساز ی،برداروساز، بهرهساخت

  .استکرده یفتعر ی،و توسعه شهر یشهر یطراح یریتمد یستمس یبرا یز،را ن اییژهو

 یشسلامت و آسا زیست،یطمح ی،انرژ یبه چهار موضوع اصل یبندرتبه یستمس یندر ا محیطییستز ییالزامات کارا 

هر  یهدک برا 11است که در مجموع شامل شده یفتعر یاهداف یلاز موضوعات اص یکاست. در هر شده بندییمتقس

مشخص  یموارد مختلف شده،یینهدک تع 11از  یکهر  یبرا شود.یم یرمسکونیو غ یمسکون یهااز ساختمان یک

از  افتییدر یازاتاست. مقدار امتشده یینآن تع یبرا یازیامت یاهستند و  نیازیشصورت پبه یاها مورد یناست. اشده

 یفبالا تعر ییو کارا ییکارا نیاز،یشکه در سه سطح پ کندیهدک، سطح آن هدک را مشخص م 11از  یکموارد هر 

از  یکهر  یبرا شده،یفتعر یدر اهداک چهار موضوع اصل یافتیدر یبالا ییو کارا یی. بر اساس تعداد سطح کاراشودیم

در چهار موضوع  یافتیدر یهابر اساس مجموع ستاره یتدر نها .گیردیچهار ستاره تعلق م یال یک ینموضوعات ب

که در  :صورت است ینبد یستمس ینساختمان در ا یبرا شدهیفتعر یهارتبه .شودیم یینتع مانمختلف رتبه ساخت

اره ست 11و  یعال ستاره  11خوب،  یلیخ ستاره  1خوب،  ستاره  1قبول، رتبه قابل نیازهایشپ یهکل یتصورت رعا

  .شودیم یافتدر استثنایی ≤

 Green Starسیستم ارزیابی  2-2-4

مشترک  یبندابزار رتبه یکشد تا  یاندازراه یاساختمان سبز استرال یتوسط شورا 1112در سال  Green Star سیستم

است  یلم بندیبهرت یستمس یک یستم،س ینا .شود یجاداز جنبش ساختمان سبز ا یو آگاه زیستیطمح یرهبر یبرا
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 یطمح یاترا در سراسر چرخه ح یدارپا یجاز نتا ایییدیهطور مستقل تأبهاست و شناخته شده المللیینکه در سطح ب

 یاست که هر کدام به فازهاشده یلتشک یزمتما یدارپا یاز چهار طرح اصل Green Star یستمس. کندیم یجادمصنوع ا

 ی،مدارس، دفاتر ادار یکاربر یهاو ساخت در حوزه یدارپا یطراح .شوندیشده مربوط مساخته یطمح زا یمتفاوت

 هایینهزم یدر تمام یداخل یطراح ها،یمارستانو ب یمراکز تجار ی،عموم یهاساختمان ی،صنعت یها، کاربردانشگاه

جامعه و  یاخش و محله، ب یاسدر مق یاجتماع ینهزم ی،تجار یهاها به مدارس و مغازهو هتل یاعم از دفاتر ادار یداخل

 .باشندیطرح مذکور م 1 ینموجود از جمله ا یهاساختمان ییکارا ینهزم ینهمچن

داخل،  یطمح یفیتک یریت،مورد مد 9شامل  یدجد یهاساز ساختمانوساخت ی،طراح یبرا Green Star یبندرتبه ابزار

 یناز ا یک. هر شودیم یو نوآور یاگلخانه یگازها انتشار ی،و اکولوژ یننقل، آب، مصالح، استفاده از زموحمل ی،انرژ

 .گیرندیموجود، وزن م یازاتتعداد امت ییربا تغ یکدیگربا  یسهدر مقا تیازاتمخصوص به خود را دارد. ام یازاتدسته امت 9

دست موجود به یازاتدسترس که از مجموع امتقابل یازهایدرصد امت یسهبا مقا Green Star یبندرتبه طورکلیبه

ستاره به پروژه مورد نرر تعلق  6تا  1 یندست آمده ببه یازاتبر اساس مجموع امت یت. در نهاشودیم یینتع آیدیم

صورت  ینهستند. بد 6تا  1ها از ستاره ینا یدجد هایانو ساخت ساختم ی. لازم به ذکر است در بخش طراحگیردیم

عملکرد  ترینیستاره )عال 1 یاز،امت 11تا  61(، یاییعملکرد استرال نیستاره )بهتر 1 یاز،امت 19تا  11 یافتکه با در

  .ن( به آن پروژه تعلق خواهد گرفتدر جها یشگامستاره )پ 6 یازامت 11از  یش( و بیاییاسترال

 CASBEEسیستم ارزیابی  2-2-5

 یهاو بخش یعتصن ی،دانشگاه هاییتهدر ژاپن توسط کم 1111در سال  CASBEEساختمان سبز   یبندرتبه سیستم

 ینساختمان است. ا محیطییستزعملکرد  یبندو رتبه یابیارز یستمس یناست. هدک ا یافتهو توسعه  یمتنر یدولت

ساختمان  یاتچهار طرح متناظر با مراحل چرخه ح ینا هساختمان است ک یابیارز یبرا یشامل چهار طرح اصل یستمس

 یشده براارائه یابیارز ابزار. شوندیم یساختمان موجود و مرحله بهساز ید،جدساختمان  ی،هستند و شامل موارد طراح

هتل،  یمارستان،رستوران، سالن، کارخانه، ب ی،فروشخرده ی،آموزش ی،ادار های،یکه شامل کاربر یدساختمان جد

 ییبر اساس کاراو ساخت ساختمان را  یدر مراحل طراح یابیمستقل است، امکان ارز یو مسکون یآپارتمان مسکون

استفاده شود،  یبازساز یبرا تواندیم ینابزار همچن ین. اسازدیفراهم م یطراح تشده و مشخصاهدک در نرر گرفته 

تا سه سال بعد از اتمام پروژه  یدشده به ساختمان جدداده. رتبه اختصاص شودیکه در آن سازه موجود مجدداً استفاده م

 .دشو یابیموجود ارز هایساختمان یشده برانسخه ارائه ینبر اساس آخر بایستیم ازآن ساختمانمعتبر است و پس

 یستمس یناست. در ا یچیدهساختمان سبز پ یبندرتبه هاییستمس یگربا د یسهدر مقا CASBEE یدهنمره سیستم

 زیستییطمحبار  و کاهش( Q)ساختمان  زیستیطمح یفیتبر اساس ک یاتمختلف در طول دوره ح یهاشاخص یابیارز

محاسبه  ( BEEساخت ) یطیمح یوربهره صشاخ یزانم یاردو مع ین. بر اساس اگیردیصورت م (LRساختمان )

شامل سه  (Qساختمان ) زیستیطمح یفیت. کشودیم یینشاخص تع ینرتبه ساختمان بر اساس ا یتکه در نها شودیم

هستند.  یمتفاوت یرتأت یبضر یکه هر کدام دارا شودیم یتسا یطخدمات و مح یفیتک ی،داخل یطمح ی،یرمجموعهز
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منابع  ی،مختلف شامل، انرژ یرتأت یببا ضر یرمجموعهبه سه ز یزن ( LRساختمان ) زیستیمحیطکاهش بار  گونهینهم

قرار  یمورد بررس ی، موارد مختلفهازیرمجموعه یناز ا یک. در هر شودیم یمتقس یتخارج سا یطو مصالح و مح

یت انرژی، منابع و مصالح و محیط سا یطمح ،خدمات یفیتک ی،داخل یطمحها )این زیر مجموعهاز  یک. هر گیردیم

جموعه م یرز یداراخود  ین معیارهاا موارد،از  یدر برخ ینهستند. همچن یمتفاوت یرتأت یبضر یدارا خارج سایت(

 یرز ینمجموعه و همچن یکموارد  یرتأت یبارند. مجموع ضرد یمتفاوت یرتأت یبضر یزن یکهستند که هر  دیگری

 یال یک یازتا پنج که برابر با امت یک ینهر شاخص سطوح ب یبرا یستم،س ین. در اباشدیم یک، عیارم یک مجموعه

ان ساختم زیستییطمحو کاهش بار ( Qساختمان ) زیستیطمح یفیتک یمقدار عدد هایت. در نگیردیپنج است تعلق م

(LR ) در مراحل مختلف، شاخص  یرتأت یبمختلف و اعمال ضر یهاشاخص یتا پنج خواهد بود. پس از بررس یک ینب

 1معادله است، از  نساختما یطیساختمان به بار مح یطیمح یفیتک یمکه حاصل تقس (BEEساخت ) یطیمح یوربهره

  .آیدیدست مبه

 (BEEزیست )وری محیط: معادله شاخص بهره1معادله 

Q: Environmental Quality of Building 
= 

25 × (Q - 1) 
BEE = 

R: Environmental Load of Building 25 × (5 – LR) 
 

 BEEشود. در واقع اگر شاخص تعیین می 2شکل ساختمان مطابق نمودار  رتبه آمده،دستبه BEE شاخص اساس بر

)خوب(،  B+رتبه  1.5BEE1)نسبتا ضعیف(،  B-، رتبه 1BEE0.5)ضعیف(، اگر  Cبود رتبه  1/1 از کمتر

1.5BEE3  و یاBEE≥3  در صورتی کهQ  باشد رتبه  11کمتر ازA  خیلی خوب( و با(BEE≥3  در صورتی که

Q≥50  رتبهS گردد)عالی( اعطا می.  

 

 ساختمان رتبه نییتع یبرا BEE شاخص محدوده یبندمیتقس نمودار: 3شکل 
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 DGNBسیستم ارزیابی  2-2-6

 ینقل، مسکن و امور شهروحملوزارت  یآلمان  با همکار یدارتوسط انجمن ساختمان پا 1111در سال  یستمس این

 یبرا ینامهگواه یکدر ساختمان و توسعه  یداریپا یجتروبا هدک  1119در سال  DGNBشد.  یندولت فدرال تدو

که مطابق با استاندارد   محیطییستزمحصول  لامیهبه اع یستمس یندر آلمان شروع به کار کرد. ا یدارپا یهاساختمان

ISO 14025  وEN 15804  بر اساس  اتیچرخه ح یابیبا استفاده از روش ارز یشترو ب شودیارجاع داده م یافته،توسعه

  .شودیمحاسبه م یکم یارهایمع

 یفیتکه شامل شش موضوع ک دهد؛یرا پوشش م یدارساختمان پا یاساس یهاطور جامع تمام جنبهبه یستمس این

 یتسا یفیتو ک یندهافرآ یفیتک ی،فن یفیتک ی،و عملکرد یفرهنگ یاجتماع یفیتک ی،اقتصاد یفیتک زیستی،یطمح

 یستمیتنها س DGNB یستمس شودیامر باعث م ینوزن هستند. ابا هم برابر و هم یابیدر ارز موضوع اول هس .شودیم

است. قائل شده یکسانی یتاهم زیستییطمح یارهایو مع یدارساختمان پا یهر دو جنبه اقتصاد یباشد که برا

 یهبر پا یشههم یابیشده در ارزهاختصاص داد یازهایدارند. لازم به ذکر است که امت یمختلف یهاوزن یگرد هاییفیتک

 .ساختمان هستند یاتکل چرخه ح

-یمسکون ی،آموزش ی،ادار هاییکاربر یبرا یساخت و بازساز ی،طراح ی،از طراح یشدر مراحل پ DGNB سیستم

 یبا کاربر ییهاونقل، هتل و ساختمانو حمل یداعم از تول یصنعت یهاساختمان ی،تجار یهاانواع ساختمان ی،اقامت

 .گیردیمورد استفاده قرار م یبیترک

 یفارزش و اهداک موردنرر آن را تعر یارهر مع یبرا DGNBگونه است که  ینبد یزن یستمس یندر ا یازدهیامت نحوه

 یستمس ین. در اشودیها اعطا مآن اهداک و ارزش یترعا یزاندر هر مورد بسته به م یابیارز یازاتاست. امتکرده

 یارها،از مع یبرخ یاست که برا یدارند. گفتن یوزن متفاوت هاآن یتاهم یزانبر اساس م یارهااز مع یخبر یزن یبندرتبه

 توان،یاست، مشده یفتعر یستمس ینا ینکه در قوان 1121 یهادستورالعمل پاداش یا یاقتصاد یهاطبق چرخه پاداش

 .به دست آورد یشتریب یازامت شده،یینتع ینقوان یتدر صورت رعا

در  یارشده در هر معکسب یازپاداش(، امت یازامت یرازغدارند )به یازامت 111حداکثر  یابیارز یارهایاز مع یکهر  طورکلیبه

 یفیتدر وزن ک یفیتهر ک یارهایآمده از معدستوزن مخصوص به خود ضرب خواهد شد. سپس مجموع اعداد به

 6آمده از مجموع دستبه یازاتمجموع امت یت. در نها(یمخصوص به خود ضرب خواهد شد )حداقل شاخص عملکرد

با درصد شاخص  DGNB یبندکل(. سطوح رتبه یرا مشخص خواهد کرد )شاخص عملکرد یینها یازامت یفیتک

سطح برنز، نقره، طلا و  1آمده در دستبه یازو بسته به امت شودیم یدهسنج آید،یدست مبه یتکه در نها یعملکرد

 یافتموفق به در یشترب یا %11کل  یبا کسب شاخص عملکرد یاصورت که پروژه ین. بدگرددیم دینبرتبه ینپلات

 ینامهگواه یافتدر یو برا کندیم یافت، طلا در%61از  یشترکل ب ی. با شاخص عملکردشودیم DGNBنقره  ینامهگواه

 یتو تقو یقمتعهد به تشو DGNB یستمرا داشته باشد. س %11کل حداقل  یشاخص عملکرد یدپروژه با ین،پلات

بر اساس شاخص  ییتنهااعطاشده به یگواه یلدل یناز ساختمان است. به هم یابالا در هر جنبه یفیتبا ک یاستانداردها
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هر موضوع  یبرا یدبا یزحداقل ن یشاخص عملکرد یکمشخص،  ینامهگواه یک یافتمنرور در. بهیستعملکرد کل ن

 ین،پلات ینامهگواه یافتدر یمثال برا یآورده شود. برا دستبر اساس آن است، به یجه نتااستثناء است( ک یتسا یفیت)ک

 1 یشاخص برا ینا یزطلا و نقره ن یباشد. برا %61کمتر از  یداول نبا یفیتک 1آمده در دستبه یشاخص عملکرد

 .باشد %21و  %11کمتر از  یداول نبا یفیتک

 گیریتحلیل نتایج و نتیجه 2-2-7

های قبل، ضریب اهمیت هر یک از موارد ارزیابی اصلی و در حقیقت سهم هر یک در بخش شدهگفتهبه مطالب  با توجه

بندی ساختمان سبز است. در سیستم رتبهدهی مورد مطالعه، بررسی شدههای رتبهاز مجموع کل امتیازات در سیستم

LEED  ان تأتیر هر یک از موضوعات در رتبه نهایی اند. میزبندی شدهموضوع کلی طبقه 9معیارهای ارزیابی در

درصد تأتیر موضوعات مختلف در رتبه نهایی ساختمان مسکونی و  1شکل ساختمان متفاوت است. در نمودار 

تمان مسکونی گونه که در نمودار مشخص است، تفاوت زیادی بین ساخهماناست. شدهمسکونی نشان داده غیر

شود، که در حدود مرتبه و ساختمان غیرمسکونی وجود ندارد. بیشترین تأتیر مربوط به موضوع انرژی و محیط میمیان

نقل و کیفیت محیط داخل سهم وحملازآن، موضوعات موقعیت، است. پسدادهدرصد امتیازات را به خود اختصاص  21

 11وری آب و مصالح و منابع، هر کدام در حدود موضوعات سایت پایدار، بهرهشوند. بالایی از امتیازات را شامل می

اند. لازم به ذکر است، در این سیستم، امتیازات موضوعات نوآوری و اولویت درصد از امتیازات را به خود اختصاص داده

 شود.عنوان امتیاز اضافی در نرر گرفته میبه ایمنطقه

ازآن موارد مصالح و انرژی از سایر موارد از درجه اهمیت بیشتری برخورداراست و پسنیز معیار  BREEAMدر سیستم 

ها )مسکونی و غیرمسکونی( اهمیت بهداشت و سلامت که مربوط به آسایش فضای داخلی است در تمامی کاربری

 (. 1شکل دهی دارد )بیشتری در رتبه

 است.  خصوص در بخش مسکونی، در این سیستمائز اهمیت، اهمیت کمتر مسائل مربوط به آب، بهنکته دیگر ح
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 LEEDبندی مقایسه سهم هر یک از معیارهای ارزیابی در سیستم رتبه 4شکل 

 

 BREEAM یندبرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع سهم هر یک از سهیمقا 5شکل 

عنوان نمونه مواردی گردد. بهمسکونی مشاهده میهای زیادی در موارد ارزیابی بخش مسکونی و غیرهمچنین، تفاوت

عنوان مورد اصلی مورد ساز، تضمین کیفیت فقط در بخش مسکونی، بهوهمچون فضای بیرون، ایمنی، اترات ساخت

نریر پسماند، استفاده از زمین، آلودگی و مدیریت تنها در بخش غیرمسکونی در گیرد. همچنین مواردی بررسی قرار می

گیرد. در بخش مسکونی، این موارد زیرمجموعه معیارهای دیگر عنوان معیار اصلی، مورد توجه قرار میدهی، بهرتبه

 هستند، و به طبع آن، از درجه اهمیت کمتری برخوردارند.



 

 11 

 

 HQE یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا: 6شکل 

شود، به شاخص انرژی با تفاوت بسیار زیادی همانگونه که مشاهده می HQEبندی در سیستم رتبه 6شکل در نمودار 

 ردار هستند. ها از یک وزن نسبتا برابری برخواست. بقیه شاخصای داده شدهاهمیت ویژه

به  HQE و LEED، BREEAM هایهمانند سیستمنیز،  Green Starدهی رتبهدر سیستم  1شکل با توجه به نمودار 

یط ترتیب کیفیت محبهازآن، . پساستشده دادهمسائل مربوط به انرژی، نسبت به سایر موارد ارزیابی، اهمیت بیشتری 

داخل و مصالح در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین به موارد انتشار و استفاده از زمین اهمیت کمتری قائل 

ها بر روی نرر تأتیر آنای ازنقطهاند. در بخش انتشار این سیستم، مباحث آلودگی و انتشار گازهای گلخانهشده

 است.زیست مطرح شدهمحیط
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 Green Star یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع سهم هر یک از سهیمقا 7شکل 

بندی طور که در فصل قبل ذکر شد، معیارهای ارزیابی متفاوتی، برای رتبههماننیز،  DGNBدهی در سیستم رتبه

ها، تلف و در هریک از کاربریهای مخاست. این معیارها در بخشهای متفاوت، در نرر گرفته شدهها، در کاربریپروژه

گونه که همانهای متفاوتی دارند. ، و ضریب اهمیت هریک از معیارها، وزنDGNBهای سیستم گذاریبسته به سیاست

دارد. پس از  شود، بخش سلامت و آسایش نسبت به سایر موارد اولویت بیشتری در این سیستمدیده می 1شکل در 

گونه که در نمودار مشهود هماناست. شدهسلامت و آسایش، به مباحث مربوط به کیفیت فنی اهمیت بیشتری داده 

های مسکونی، اداری و تجاری تفاوت محسوسی ندارند. تنها در بخش کیفیت فنی است، ضرایب اهمیت در کاربری

 DGNBتوجهی که با توجه به موارد ارزیابی در سیستم ابلشود. نکته قاندکی تفاوت در بخش تجاری مشاهده می

است، و تنها عنوان یک معیار اصلی، مورد بررسی قرار ندادهشود، این است که این سیستم بحث انرژی را، بهحاصل می

در بخش کوچکی از کیفیت فنی، موردی را تحت عنوان کیفیت پوسته با هدک کاهش نیاز انرژی و آسایش حرارتی 

 ای داخل مطرح کرده است. فض
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 DGNB یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا 3شکل 

 یابی  ارز یالگوه  ا ن  هیدر ح  ال توس  عه در زم یکش  ورها اتی  تجرب 2-3

 سبز یهاساختمان

 IGBCسیستم ارزیابی  2-3-1

 تدوین شده، تأسیس 1111 سال در که کشور این سبز مانساخت شورای توسط هند کشور سبز ساختمان ارزیابی سیستم

 مزایای با رابطه در شدهارائه مطالب اساس بر. استشده ارائه 1116 سال در ارزیابی سیستم سوم ویرایش. استشده

 ساختمان، انرژی مصرک درصدی 21 الی 11 کاهش امکان سبز، ساختمان الزامات با منطبق ساختمان ساخت و طراحی

 هایساختمان برای ایجداگانه هایطرح سیستم، این. شودمی فراهم مصرفی آب کاهش درصدی 11 الی 21 و

 .استکرده ارائه غیرمسکونی و مسکونی

. استشده تعریف اصلی هدک هفت هند، کشور بندیرتبه سیستم غیرمسکونی هایساختمان برای شدهارائه طرح در

 صورتبه یا است مالک ساختمان برداربهره کهاین اساس بر مختلف اهداک زیابیار موارد برای امتیاز اختصاص نحوه

 این در سبز، ساختمان بندیرتبه هایسیستم بیشتر همانند. استشده تعیین متفاوت کرد، خواهد استفاده آن از ایاجاره

معماری و  موارد شامل سیستم این رد ارزیابی اهداک. استشده تعریف نیازپیش موارد مختلف اهداک برای نیز سیستم

وری انرژی، مصالح و منابع، کیفیت محیط جویی در مصرک آب، بهرهطراحی پایدار، انتخاب و طراحی سایت، صرفه

 .استداخل و توسعه و نوآوری 

 مجموع. است LEED بندیرتبه سیستم به شبیه روش این در ساختمان رتبه تعیین و ارزیابی نحوه کلی ساختار

 رتبه. است امتیاز 111 برابر آپارتمانی مسکونی و غیرمسکونی ساختمان برای شده،تعیین مختلف موارد تیازاتام

. بدین صورت که برای ساختمان شودمی تعریف رده چهار در مختلف، موارد از دریافتی امتیاز مجموع اساس بر ساختمان
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 11-61(، Silverامتیاز رتبه نقره ) 19-11(، Certified)امتیاز رتبه تأییدشده  11-19غیرمسکونی در صورت دریافت 

  .( خواهد شدPlatinumامتیاز ساختمان موفق به کسب رتبه پلاتین ) 11-111( و با دریافت Goldامتیاز رتبه طلا )

 

 GSASسیستم ارزیابی  2-3-2

 توسط سیستم این. تاس قطر کشور در سبز هایساختمان بندیرتبه سیستم( GSAS) جهانی پایدار ارزیابی سیستم

 املاک گذاریسرمایه شرکت اعضای از یکی و غیرانتفاعی ارگان یک که ،(GORD) خلیج گسترش و تحقیقات سازمان

 است.تدوین شده است، قطر در دیار

 ارزش داخل، محیط مصالح، آب، انرژی، سایت، شهری، ارتباط اصلی معیار 1 به سیستم این اصلی هایبندیدسته

 در مطرح بندیرتبه هایسیستم همانند که است،شده تقسیم برداریبهره و مدیریت همچنین و فرهنگی و اقتصادی

 سه در GSAS بندیرتبه سیستم .دارند را خود به مربوط هایزیرمجموعه ارزیابی اصلی معیار 1 این از یک هر جهان

 حقیقت در و دهدمی قرار ارزیابی مورد را ژهپرو برداری،بهره مرحله آخر در و ساخت مدیریت ساخت، و طراحی مرحله

 ورزشی، تجاری، مسکونی، هایکاربری ساخت و طراحی مرحله در. است پروژه حیات چرخه یکپارچه طرح یک

 شهری محدوده و محله کارگران، اقامتگاه مساجد، صنعتی، مراکز ها،پارک آهن،راه هایایستگاه درمانی، مراکز آموزشی،

  .کندمی صادر گواهینامه کنند،می کسب که امتیازی تناسببه آن برای و کرده رزیابیا را زیرساخت و

 هر آن برعلاوه و دهندمی اختصاص خود به را امتیازی یک معیارها از یک هر که است صورت این به دهیرتبه سیستم

 هایسیستم دهینمره فرآیند از ترکیبی GSAS سیستم در دهینمره فرآیند. است خود به مخصوص وزن دارای معیار

BREEAM و CASBEE بین سطوح این. استشده تعیین سطح 1 با معیارها از هریک نمره سیستم این در. باشدمی 

(. 2و بهینه:  1، بهبود یافته: 1، قابل قبول: 1ای: ، رعایت مسائل پایه-1ای: )عدم رعایت مسائل پایه هستند 2 تا -1

 با ضرایب این مجموع که دارند را خود به مخصوص وزن( هادسته زیر) ارزیابی معیارهای از یک هر سطح، بر علاوه

 معیارهای از یک هر سطح سیستم این در واحد امتیاز یک به یابیدست برای. است برابر اصلی معیار دسته کلی وزن

 اصلی دسته به مربوط امتیاز آمده،دستبه عدد. شوندمی جمع هم با و شده ضرب خود( تأتیر ضریب) وزن در ارزیابی

 امتیازها گردید، مشخص صورتبدین اصلی هایدسته از یک هر امتیاز کههنگامی نهایت در .کندمی مشخص را ارزیابی

 .شد خواهد اعطا پروژه به و معلوم است،( ستاره 6 تا 1) ایستاره مقیاس یک که پروژه به مربوط رتبه و جمع هم با

ای به آن تعلق که همان امتیاز نهایی است کمتر از صفر باشد، پروژه رد صلاحیت شده و ستاره Xدر صورتی که 

 2X2.5 ،1ستاره،  1.5X2 1ستاره،  1X1.5 ،2ستاره،  0.5X1 ،1ستاره،  0X0.5 ،1گیرد. اگر نمی

 گیرد.ستاره به پروژه تعلق می 6، باشد 2.5X3ستاره و همچنین اگر 
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 GPRSزیابی سیستم ار 2-3-3

 با و مصر کشور در سبز ساختمان ارزیابی سیستم یک وجود نیاز به پاسخ در( GPRS) سبز هرم بندیرتبه سیستم

 مرکز توسط آمریکا، LEED و انگلستان BREEAM سیستم نریر کشورها سایر پیشگامان تجربیات از گیریبهره

 .استشده تدوین مصر مسکن ملی تحقیقات

طراحی و مرحله پس از  مرحله دو از یکی در ساختمان. استشده طراحی جدید هایاختمانس برای GPRS سیستم

 در GPRS ارزیابی دریافت به مایل که متقاضیانی برای است ذکر به لازم. گیردمی قرار ارزیابی مورد دو هر یاساخت 

 جدید هایساختمان برای سبز هرم ارزیابی سیستم. است الزامی طراحی مرحله در ارزیابی هستند، ساخت از پس مرحله

 دست در عمده هایبازسازی و موجود هایساختمان برای همچنین و برداری()بهره ساکنین سکونت از پس مرحله در

 .است تدوین و تهیه

 وری آب، مصالح و منابع،وری انرژی، بهرهسایت پایدار، بهره اصلی ارزیابی معیار دسته 1 شامل بندیرتبه سیستم این

 هر که باشندمی مجموعهزیر چندین دارای خود هادسته این از یک هر که استکیفیت محیط داخل، مدیریت و نوآوری 

 از یک هر برای BREEAM ارزیابی سیستم همانند GPRS سیستمدر ضمن  .دارند را خود به مخصوص امتیاز یک

 تأتیر، ضریب یک عنوانبه دسته آن متیازاتا مجموع در که کرده مشخصنیز  را وزنی یک خود ارزیابی معیارهای

  .است اترگذار

بندب در این سیستم بدین صورت است . سطوح رتبهشوندمی بندیرتبه آمدهبه دست امتیازات مجموع اساس بر هاپروژه

 19-61، (Silver Pyramidای )امتیاز هرم نقره 19-11(، GPRS Certifiedشده )امتیاز تأیید 11-19که با کسب 

( Green Pyramidامتیاز به بالا موفق به دریافت رتبه هرم سبز ) 11( و با کسب Gold Pyramidامتیاز هرم طلا )

  .شوندمی شناخته "نشده تأیید" عنوان تحت نیز امتیاز 11 زیر هایپروژهشوند. می

 PRS (ESTIDAMA)سیستم ارزیابی  2-3-4

ESTIDAMA به امارات تبدیل برای امارات، شهری ریزیبرنامه شورای توسط و است پایداری معنای به عربی در 

 اصلی ستون چهار کردن متعادل با پایدار شهرهای و جوامع ایجاد آن هدک. استشده ایجاد پایدار شهرنشینی الگوی

 در دشدهایجا هایبخش ترینمهم از یک. است یکدیگر کنار در اجتماع و فرهن  اقتصاد، زیست،محیط شامل پایداری

 هایساختمان ارزیابی برای بندیرتبه سیستم این. است مروارید بندیرتبه سیستم تهیه ،ESTIDAMA اهداک راستای

 پایان زمان تا طراحی مرحله برای شدهتعیین رده. استشده ایجاد برداریبهره و ساخت طراحی، مرحله سه در سبز

. شودمی تعیین آن رده و گیردمی قرار ارزیابی مورد طراحی با طابقتم نرر از ساختمان ازآن،پس و است، معتبر ساخت

 عملکرد تا است، آن ساخت اتمام از پس سال دو و موجود هایساختمان مخصوص برداریبهره زمان به مربوط رتبه

 .گیرد قرار ارزیابی مورد پایداری نرر از ساختمان
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 ارائه مستقل مسکونی ساختمان ارزیابی و هاساختمان ارزیابی مع،جوا ارزیابی سطح سه در مروارید، بندیرتبه سیستم

 هفت در شدهتعیین موارد از دریافتی امتیازات مجموع اساس بر هاساختمان ارزیابی سیستم در ساختمان رده. استشده

های ، ساختمانهای طبیعی، سیستمیکپارچه توسعه فرآینداین هفت هدک شامل . باشدمی مختلف)معیار ارزیابی(  هدک

 بایستمی که استشده تعریف نیازیپیش موارد هدک هر برای باشد کهزیست، آب، انرژی، مصالح و نوآوری میقابل

 مجموع اساس بر. باشدمی LEED بندیرتبه سیستم به شبیه سیستم این امتیازدهی و ارزیابی روش .شوند رعایت

مروارید، رعایت  1نیازها رتبه شود؛ که در صورت رعایت پیشاعطا می دمرواری رده پنج در ساختمان رتبه امتیازات،

نیازها مروارید، رعایت پیش 2امتیاز رتبه  11و دریافت  نیازهامروارید، رعایت پیش 1امتیاز رتبه  61نیازها و دریافت پیش

مروارید به ساختمان مورد  1تیاز رتبه ام 111نیازها همراه با دریافت مروارید و رعایت پیش 1امتیاز رتبه  111و دریافت 

 .گیردارزیابی تعلق می

   SEAMسیستم ارزیابی  2-3-5

 یابیارز یستمکشور عربستان است که بر اساس دو س زیستییطمح یابیارز یستمس یک، SEAM یبندرتبه یستمس

BREEAM و LEED  در دانشگاه یدکتر یدانشجو یکتوسط  یلادیم 1111در سال  یستمس یناست. اوجود آمدهبه 

Cardif یابیارز یستمس یکدر خصوص  عبداللهو برنامه شاه  یعربستان سعود یوزارت آموزش عال یمال یتو به حما 

  .تاسشده ینو تدو یافتهتوسعه  ی،مل زیستییطمح

 ،یاستفاده در توسعه شهر یبرا یز،ن یمشابه یهااست. طرح یمسکون یهامخصوص ساختمان یابیارز یستمس این

 .است یو ... در دست بررس هایمارستانمدارس، ب

بعد  زیست،یطسطح اول شامل چهار بعد عمده: مح باشد؛یم یشامل سه سطح سلسله مراتب یستمس ینا چارچوب

ساختمان است. سطح سوم  یابیارز یدیدسته کل 11است. سطح دوم شامل  یو نوآور یریتمد ی،اجتماع ی،اقتصاد

 .تاس یمصنوع در عربستان سعود یطمح یابیارز یجرا برااقابل یارمع 91شامل 

بندی برای هر یک از معیارهای ارزیابی امتیازهایی را در نرر گرفته است. همچنین، همانند سیستم این سیستم رتبه

BREEAM  تأتیر هر یک از معیارهای اصلی، بر اساس میزان اهمیت آن معیار در عربستان سعودی، وزن و ضریب

قادر به ارائه یک نمره واحد است، که سطح پایداری در  SEAMبه خود را دارند. در نتیجه، در انتها سیستم  مخصوص

 صورت زیر است:دهد. روش محاسبه رتبه کل در این سیستم بهمحیط مصنوع عربستان را نشان می

111 × 

 وزن
× 

 در هر دسته آمدهدستبهامتیاز 
BEC =  دستهامتیازات موجود در آن 
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 111در این روش  شدهکسبزیستی ساختمان است. حداکثر امتیازات بندی محیطدر معادله بالا دستهBEC 1منرور از 

 شود:بندی میامتیاز است که بر اساس سطوح زیر رتبه

 (Unclassifiedبندی نشده )امتیاز: طبقه 21زیر 

 (Passقبول )امتیاز: قابل 11تا  21بین 

 (Bronzeامتیاز: برنز ) 11تا  11بین 

 (Silverامتیاز: نقره ) 11تا  11بین 

 (Goldامتیاز: طلا ) 11تا  11بین 

 (Diamondامتیاز: الماس ) 11بالاتر از 

 1الی  1ای )بین در این سیستم، یک رتبه ستاره شدهنییتعشود، علاوه بر سطوح دیده می 9شکل طور که در همان

 .گیرداره( نیز به هر سطح تعلق میست

برای هر یک از معیارهای ارزیابی خود وزنی را معین  BREEAMنیز همانند  SEAMطور که اشاره شد، سیستم همان

دهی برای دهی برای اقلیم داغ و بیابانی غالب بر عربستان سعودی کاملًا متفاوت با وزناست. بدیهی است که وزننموده

 .باشدیمی موجود در عربستان میسایر نواحی اقل

 

 SEAM یبندرتبه مختلف سطوح: 9شکل 

 

های ارزیابی پیشرو در این زمینه ازآنجاکه این سیستم برگرفته از سیستم ،SEAMبا توجه به موارد ارزیابی سیستم 

ی در این سیستم از دو سیستم توان دریافت که معیارهای اصلی ارزیاباست، می BREEAMو  LEEDهمانند 

ها بر اساس شرایط بومی در عربستان سعودی دهی آنخصوص وزنالذکر تبعیت کرده است و فقط امتیازات و بهفوق

                                                                                                                                                              

1 Building Environmental Category 
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ها را دارا است ترین اقلیمترین و خشکگونه که مشخص است عربستان سعودی یکی از گرمهماناست. صورت گرفته

کشورهایی است که بیشترین مصرک آب در جهان را  ی ندارد. همچنین، عربستان جزءانهکه هیچ دریاچه و یا رودخا

که در سایر است، درحالیعنوان اولویت اول شناخته شدهبه SEAMزیستی دارند. بنابراین، مسئله آب در ارزیابی محیط

های پایداری از یر مقولهوری آب نسبت به سا(، بهرهBREEAMو  LEED) شدهگرفتهالمللی الگو های بینسیستم

 اهمیت کمتری برخوردار است.

 ÇEDBİKسیستم ارزیابی  2-3-6

تدوین و  1111بندی ساختمان سبز کشور ترکیه توسط شورای ساختمان سبز ترکیه در سال نسخه اول سیستم رتبه

است. دهشتهیه  DGNBو  LEED ،BREEAMهای ارائه شد. این سیستم ارزیابی بر اساس الگوبرداری از سیستم

است. برای شده دسته کلی تعریف 9است، و همانند آن،  LEEDنحوه ارزیابی و تعیین امتیاز در این سیستم شبیه به 

توجه در این سیستم ارزیابی، جدا کردن امتیاز موارد است. نکته قابلشدهنیاز نیز تعیین دسته( موارد پیش 9برخی )از 

ها مختص مرحله طراحی شود. برخی از موردرحله طراحی و مرحله ساخت میارزیابی در دو گروه است، که شامل م

ها هم در مرحله طراحی و هم در اند. همچنین، برخی از موردهستند و برخی دیگر برای مرحله ساخت تعریف شده

 .ای استمرحله ساخت دارای امتیاز جداگانه

های مسکونی مستقل و آپارتمانی در مقیااس مختلاف مانهای مسکونی شامل تمام ساختبندی برای ساختماناین رتبه

است که رتبه نهایی سااختمان بار اسااس شدهدادهاختصاص  شدهفیتعرامتیاز برای کل موارد  111در مجموع  باشد.می

 :شودصورت زیر تعیین میبهمجموع امتیاز دریافتی 

 امتیاز( 61تا  11مورد تأیید ) -

 امتیاز( 19تا  61خوب ) -

 امتیاز( 99تا  11خوب ) خیلی -

 امتیاز( 111تا  111عالی ) -

دسته به است، با این تفاوت که موارد مربوط  LEED سیستم به شبیه تقریباً کلی در این سیستم بندیدسته عناوین

تعمیر اند. دسته های استفاده از زمین و محیط زندگی قرار گرفتهدر دسته LEEDنقل و سایت پایدار در وموقعیت و حمل

است، که به موارد ارزیابی مربوط به نگهداری و پسماند پرداخته است. بخش شدهو نگهداری در این سیستم اضافه 

 سیستم این در شدهارزیابی موارد است. لازم به ذکر استای نیز در این سیستم تعریف نشدهمربوط به اولویت منطقه

 است. LEED از سیستم محدودتر
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 گیریتیجهتحلیل نتایج و ن 2-3-7

از مجموع کل  یکسهم هر  یقتو در حق یاصل یابیاز موارد ارز یکهر  یتاهم یبضر، شدهبا توجه به مطالب گفته

کشور قطر نیز  GSASبندی در سیستم رتبهاست. شده یمورد مطالعه، بررس یدهرتبه هاییستمدر س یازاتامت

ازآن مباحث آب و شود، معیار ارزیابی انرژی بیشترین اهمیت را دارد و پسمشاهده می 11شکل گونه که در نمودار همان

توجه آن آبی از مباحث قابلمحیط داخل و خارج در اولویت قرار دارند. ازآنجاکه قطر از جمله کشورهایی است که کم

 رسد. است، این امر بدیهی به نرر می

وری آب با اختلاک ها، به بهرهکشور مصر، بر خلاک سایر سیستم GPRSبندی ، سیستم رتبه11شکل  با توجه به نمودار

رو بهآبی رواست. همانند کشور قطر، مصر نیز با مشکلات کمدادهبسیار زیادی نسبت به سایر معیارهای ارزیابی اولویت 

وری انرژی وری آب، بخش بهرهقابل توجیه است. پس از بهره است، بنابراین، درصد اهمیت این بخش، تا این میزان،

در این سیستم مورد توجه بوده است. همچنین مواردی همچون مصالح و منابع، کیفیت محیط داخل و مدیریت از 

 دهی برخوردار است.اهمیت یکسانی در این سیستم رتبه

 

 GSAS یبندرتبه ستمیس در یابیارز یرهاایمع از کی هر سهم سهیمقا: 11شکل 
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 GPRS یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا: 11شکل 

اند. نمودار مربوط به بندی شدهکشور امارات، معیارهای ارزیابی در هفت موضوع کلی دسته PRSبندی در سیستم رتبه

است. موارد ارزیابی مربوط به انرژی و آب شدهنشان داده  11شکل از امتیاز نهایی در نمودار  سهم هر یک از موضوعات

درصد است. نکته حائز اهمیت بالا بودن سهم معیارهای  11بیشترین سهم از امتیازات کل را دارند، که هر کدام در حدود 

نند مورد عربستان، ناشی از شرایط اقلیمی حاد مناطق این کشور، و اهمیت آب در باشد، که هماارزیابی مربوط به آب می

باشد. موضوع ساختمان قابل زیست که شامل معیارهای مربوط به شرایط محیط داخل و خارج ساختمان این مناطق می

 است.دادهدرصد از امتیازات را به خود اختصاص  11شود می

است. در نمودار شدهموضوع اصلی برای ارزیابی ساختمان سبز مسکونی تعریف  11کشور عربستان  SEAMدر سیستم 

است. بر اساس نمودار، بیشترین سهم مربوط شدهسهم هر یک از موضوعات از میزان کل امتیازات مشخص  12شکل 

ی حاد، و عدم دسترسی به منابع آبی در این کشور باشد که ناشی از شرایط اقلیمدرصد می 16وری آب با مقدار به بهره

بندی ساختمان سبز که معیارهای مربوط به انرژی دارای سهم بالاتری نسبت های رتبهباشد. برخلاک بیشتر سیستممی

های فسیلی، کمتر در نرر به دیگر معیارها هستند، در این سیستم سهم انرژی با توجه به وجود منابع عریم سوخت

های فرهنگی و اختصاص امتیاز به این موضوع توجه در این سیستم توجه به جنبهاست. از دیگر موارد قابلشدهگرفته 

 است.ها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست، که در دیگر سیستم
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 PRS یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا: 12شکل 

 

 SEAM یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا:13شکل 

 

 

اند. سهم هر یک از کشور هند در هفت موضوع اصلی تعریف شده IGBCبندی معیارهای ارزیابی در سیستم رتبه

گونه که در هماناست. شدهه موضوعات از کل امتیازات برای ساختمان مسکونی و غیرمسکونی متفاوت در نرر گرفت
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است، بیشترین اختلاک بین ساختمان مسکونی و غیرمسکونی در دو موضوع معماری و شدهنشان داده  11شکل  نمودار

ف های مسکونی امتیازی تعریطراحی پایدار و انتخاب و طراحی سایت است. برای معماری و طراحی پایدار در ساختمان

است. تفاوت دادهکه در ساختمان غیرمسکونی این موضوع پنج درصد از امتیازات را به خود اختصاص است. درحالینشده

سهم دو نوع ساختمان در موضوع  انتخاب و طراحی سایت برابر پنج درصد است. در دیگر موضوعات تفاوت کمی بین 

ت از امتیازات کل نزدیک به هم است. در این سیستم ساختمان مسکونی و غیرمسکونی وجود دارد و سهم موضوعا

 است.شدهوری انرژی اختصاص داده ارزیابی، بیشترین سهم برای بخش بهره

 

 IGBC یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا: 14شکل 

 

های مسکونی است، معیارهای که مربوط به ساختمان کشور ترکیه ÇEDBİKبندی ساختمان سبز در سیستم رتبه

است، معیارهای مربوط ملاحره قابل 11شکل  گونه که در نمودارهماناند. بندی شدهموضوع اصلی دسته 9ارزیابی در 

ه ناشی از عدم وجود منابع است، کدادهدرصد بیشترین سهم از امتیازات را به خود اختصاص  11به مصرک انرژی با 

 باشند.دارای سهمی کمتر میبا اختلاک زیاد نسبت به انرژی، انرژی در این کشور است. دیگر موضوعات ارزیابی 
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 ÇEDBİK  یبندرتبه ستمیس در یابیارز یارهایمع از کی هر سهم سهیمقا: 15شکل 

توجه انرژی مصر و قطر به بخش  یه،هند، ترک یهاکشور یبترتبه یکا،پس از آمر آید،ها بر میآنچه که از این مقایسه

 یعربستان سعود SEAM یستمکشور مصر و س GPRS یستممسائل مربوط به آب در س یناند. همچننموده اییژهو

دو کشور، و  ینا در نییاباغالب گرم و ب یماقل یلاشاره شد، به دل یزن تریشطور که پهماندارد.  یشتریب یازسهم امت

مورد نسبت  ینمصر و عربستان باشد، و ا یدهرتبه هاییستماول س یتاست که آب اولو یهیها، بددر آن یآببحران کم

 یرو مصالح، نسبت به سا یتبرخوردار باشد. عربستان در بخش سا یشتریب یتاز اهم شدهیبررس یکشورها یربه سا

نقل، وحملمصر، به بخش  GPRS یستمدر س یاست. از طرفداشته یوجه کمترخود ت یدهرتبه یستمکشورها، در س

 یمحل یکردهایو رو یداخل هایگذارییاستامر به س یناست، که اشدهداده  یشتریب یتاهم ها،یستمس یرنسبت به سا

برخوردار  یکسانی یتاهماز  تلفمخ هاییستمس ینب یشکماب یابیموارد ارز یهخصوص، ارتباط دارد. بق ینهر کشور، در ا

 .شودیمشاهده نم یذکراست، و تفاوت قابل

 

 بندی ساختمان سبز در کشورهای مختلفهای رتبهمقایسه سیستم 2-4

از باین بندی ساختمان سابز در ایان مطالعاه ماورد ارزیاابی قارار گرفتاه اسات. سیستم رتبه 11همانگونه که ذکر شد 

ها پردازناد. ایان سیساتمهای جدیاد میر مسکونی به ارزیاابی سااختمانسیستم در بخش غی 11انتخابی، های سیستم

و  BREEAM ،LEED ،HQE ،Green Star ،CASBEE ،DGNB ،GSAS ،GPRS ،ESTIDAMAعبارتنااد از 

IGBC.  سیسااتم  6سیسااتم،  11از میااان ایاانLEED ،BREAM ،Green Star ، HQE ،CADBEE  وDGNB 

 GSASو  ESTIDAMA ،IGBC ،GPRSسیستم  1اند. عه یافته ایجاد شدههایی هستند که در کشورهای توسسیستم

 اند.هایی هستند که در کشورهای در حال توسعه محدوده خاورمیانه ایجاد شدهسیستم
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های جدیاد مساکونی سیستم در بخش مسکونی باه ارزیاابی سااختمان 11 های مورد بررسی،همچنین از میان سیستم

سیساتم  1سیساتم،  11از میاان ایان  باشاد.های غیرمسکونی میتنها برای ساختمان Green Starپردازند. سیستم می

LEED ،BREAM ، HQE ،CADBEE  وDGNB اند. هایی هستند که در کشورهای توسعه یافته ایجاد شادهسیستم

هایی هستند که در کشورهای در سیستم SEAMو   ESTIDAMA ،IGBC ،GPRS ،GSAS ،ÇEDBİKسیستم  6

 اند.وسعه محدوده خاورمیانه ایجاد شدهحال ت

بندی در نحوه اختصاص میزان اهمیت به معیارهای مختلف در دو های رتبهدر راستای مقایسه رویکردهای سیستم

در گام نخست نشان داده شده است.  16شکل بخش غیرمسکونی و مسکونی مراحلی طی شد که در دیاگرام 

بندی مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز و ضریب های رتبههای ارزیابی هر یک از سیستمی کلی و شاخصبنددسته

و مسکونی به صورت جداگانه  های غیرمسکونیهای مربوط به ساختماناهمیت هر یک از موارد ارزیابی از طرح

امتیاز به هر یک از موارد ارزیابی دارند.  بندی روند متفاوتی در نحوه اختصاصهای رتبهاستخراج شد. هر یک از سیستم

بایست های مختلف، مقیاس امتیازات میبه منرور ایجاد امکان مقایسه اهمیت هر یک از اهداک در سیستم

به عنوان مجموع امتیازات قابل دریافت در نرر گرفته شده است.  111سازی شود که در این مطالعه مقدار همسان

 های انتخاب شده به این مقیاس تبدیل شد.ط به موارد ارزیابی همه سیستمبنابراین امتیازات مربو

 

 مطالعه یشناس روش چارچوب 16شکل 

 

بندی، تمامی معیارهاای های رتبههای انتخاب شده برای معیارهای مختلف در سیستمسازی دستهسپس با هدک یکسان

باه  11شاکل سکونی و مسکونی در هشت دسته جدید قرار داده شاد. در دیااگرام ها در بخش غیرمارزیابی این سیستم

های غیر مساکونی نشاان داده شاده مربوط به ساختمان LEEDعنوان نمونه نحوه قرارگیری معیارهای ارزیابی سیستم 

 .است. همچنین در این دیاگرام هشت دسته جدید انتخاب شده نیز مشخص است



 

 21 

 

های های جدیاد ماوارد ارزیاابی سااختمانبندیدستههای جدید )نحوه قرارگیری معیارهای ارزیابی در دسته  11شکل  

 (LEEDبندی رتبه غیرمسکونی سیستم

 

درصد  لایز شدهامتیاز نرمابر اساس بندی شد سپس های جدید گروهگونه که شرح داده شد، موارد ارزیابی در دستههمان

درصد سهم هر یک  19شکل و  11شکل ی محاسبه شد. در نمودارها های مختلفها در سیستماهمیت هر یک از دسته

 مشخص شده است. های غیرمسکونی و مسکونیبرای ساختمان دسته تعریف شده در تعیین رتبه ساختمان 1از 

ها در تعیین اهمیت اهداک های مختلف، نشان دهنده رویکردهای متفاوت این سیستموت هندسه نمودارهای سیستمتفا

، LEEDهای سیستمهای غیرمسکونی ساختمانمختلف است. به عنوان مثال موضوع انرژی بالاترین سهم را در 
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Green Star و IGBC  سیستم ونی غیرمسک ساختماندارد در حالی که بیشترین سهم درBREAM  ،مربوط به سایت

 GSASو  DGNBهای برای کیفیت داخل، در سیستم HQEمربوط به کیفیت محیط خارج، در  CASBEEدر سیستم 

وری آب اختصاص داده شده است. در سهم به بهره GPRSو  ESTIDAMAهای مربوط به مدیریت و در سیستم

 های مختلف وجود دارد.سیستممربوط به دیگر اهداک نیز تفاوت قابل توجی بین 

   

   

   

 

 

 

 های غیر مسکونیهای بررسی شده ساختمان سبز برای ساختمانبندی جدید سیستمدهی هشت دستهوزن 13شکل 
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 های مسکونیهای بررسی شده ساختمان سبز برای ساختمانیستمبندی جدید سدهی هشت دستهوزن 19شکل 

 

های مختلف، متفاوت تعیین شده است. سهم هر یک از موضوعات ارزیابی در سیستم دست آمده،بهبا توجه به نتایج 

های گذاریتواند بر سیاستعوامل مهمی مانند: شرایط محیط زیست منطقه، میزان توسعه، دسترسی به منابع و ... می
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میانگین مربوط به سهم هر یک از موضوعات برای دو گروه  11کل شها تأتیرگذار باشد. در نمودار هر یک از سیستم

نشان داده شده است. مقایسه میانگین سهم موضوعات در این دو مربوط به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

بندی در کشورهای های رتبهدهندگان سیستمهای توسعهتواند نشان دهنده سیاست کلی و اختلاک بین دیدگاهگروه می

با وجود اختلافاتی که در سهم های غیرمسکونی در ساختمانای باشد. ای و منطقهاین دو گروه با شرایط متفاوت توسعه

سهم اکثر موضوعات در این دو گروه نزدیک به هم  هر یک از موضوعات بین کشورهای مختلف وجود داشت، میانگین

وری آب وری آب و کیفیت محیط داخل. تفاوت سهم موضوع بهرهاست و اختلاک کمی وجود دارد بجز موضوعات بهره

دهد که کمبود منابع آب شیرین در کشورهای محدوده خاورمیانه باعث شده است که در این کشورها در تهیه نشان می

ای به این موضوع بشود. همچنین کیفیت بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته نیز بندی، توجه ویژهسیستم رتبه

بندی این کشورها شده است. های رتبهعاملی است که باعث توجه مضاعف به موضوع کیفیت محیط داخل در سیستم

از موضوعاتی هستند که اختلاک  وری آب، کیفیت محیط داخل و مدیریتهای مسکونی موضوعات بهرهبرای ساختمان

های های مسکونی بیشتر از ساختمانزیادی بین این دو گروه وجود دارد. اختلاک موضوع مدیریت در ساختمان

 غیرمسکونی است. در دیگر موضوعات اختلاک بین دو گروه کمتر از سه موضوع اشاره شده است.

 

 های مسکونیساختمان های غیرمسکونیساختمان

  

 در و یافته توسعه کشورهای دربندی ساختمان سبز های رتبهسیستم جدید اصلی هایبندی دسته هایوزن میانگین مقایسه 21کل ش

 و مسکونی های غیر مسکونیبرای ساختمان توسعه حال
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تهی ه پرسش نامه و نظرخ واهی از تأیید معیارهای ارزیابی با 3

تل  ف س  اختمان، ان  رژی و ه  ای مخمتخصص  ین حوزه

 زیستمحیط
دساته اصالی انتخااب شاده معیارهاای ارزیاابی  1در ادامه با همکاری کلیه اعضای تیم راهبردی پروژه برای هریک از 

 شود.مشاهده می 11جدول تا  11جدول گردید که در  پیشنهاد

 "سایت": معیارهای ارزیابی11جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 سایت

 انتخاب سایت ساختمانی

 استفاده مجدد از زمین

 کاهش آلودگی ناشی از فعالیت ساختمانی

 ها در سایتای فنی در رابطه با کاهش آلاینده هحلارائه راه

 یستیانداز محوطه و شهر و حفاظت از تنوع زتوجه به چشم

 اندازیایجاد فضای سبز و سایه 

 نقل عمومیودسترسی به حمل

 های موجودتوجه به تراکم اطراک و کاربری

 ایمنی عابرین پیاده و دوچرخه سواران

 تأمین ظرفیت پارکین 

 وجود امکانات برای مسیر دوچرخه و مسیرهای پیاده

 نزدیکی به زیر ساخت شهری

 انات رفاهینزدیکی به امک

 

 "انرژی"یابیارز یارهایمع: 11جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 انرژی

گیری ساختمان و های مناسب برای جهتبهبود طراحی معماری ساختمان )انتخاب

 ها، ...( جدارهای نورگذر، جانمایی فضاها و همجواری

 برای کنترل میزان انتقال حرارت ارتقاء مشخصات فنی عناصر پوسته خارجی

 سازی و بازیافت انرژیهای ذخیرهکاهش نیاز و مصرک انرژی، با استفاده از فناوری

 گیری و پایش سطح مصرک انرژی ساختماناندازه

 تولید انرژی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر

 ایکاهش انتشار گازهای گلخانه

 نوعی خارجی و داخلیهای روشنایی مصبهبود سیستم

 استفاده از تجهیزات کارا 
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 "وری آببهره"یابیارز یارهایمع: 12جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 وری آببهره

 کاهش نیاز و مصرک آب

 پایش و نرارت بر مصرک آب

 شناسایی و جلوگیری از نشت آب

 آب ساختمان ارتقاء کیفیت طراحی شبکه داخلی

 کنترل دمای شبکه داخلی آب در ساختمان

 ارتقا کیفیت آب

 بازیافت آب خاکستری

 مدیریت آب باران

 

 "پسماند"یابیارز یارهایمع: 13جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 پسماند

 مدیریت پسماند ساخت

 مدیریت پسماند تخریب

 برداریره بهرهمدیریت پسماند دو

 استفاده از ترکیبات بازیافت شده و پایدار

 

 "کیفیت محیط داخل"یابیارز یارهایمع: 14جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 کیفیت محیط داخل

 تأمین شرایط آسایش صوتی

 روشنایی مصنوعی مناسب

 گیری از روشنایی روزبهره

 سبتهویه طبیعی منا

 تهویه مکانیکی مناسب

 برداریگیری و کنترل کیفیت هوا در دوره بهرهاندازه

 کنترل سطح آلودگی میکروبی

 تأمین شرایط آسایش حرارتی

 های ناشی از تجهیزات و اگزوز وسایل نقلیهمحدود کردن آلاینده

 تأمین شرایط آسایش رطوبتی

 تأمین شرایط آسایش بصری

 ط آسایش بویاییتأمین شرای

 هااستفاده از مصالح با انتشار کم آلاینده

 امکان کنترل توسط کاربر
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 "کیفیت محیط خارج"یابیارز یارهایمع: 15جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 کیفیت محیط خارج

 کاهش اتر جزیره حرارتی

 از منبع حرارتی  NOxکاهش انتشار 

 اکسید کربنهش انتشار دیکا

 کنترل انتشار نور و صدا

 کنترل منابع بوهای ناخوشایند

 مدیریت بلایای طبیعی )سیلاب، طوفان و...(

 تأتیر منفی مبردهاتوجه به 

 سوزیکنترل ریسک آتش

 بردارانهکیفیت فضای باز در دسترس بهر

 ی محلیهاساختمدیریت کاهش بار ساختمان بر روی زیر

 

 "منابع و مصالح"یابیارز یارهایمع: 16جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 منابع و مصالح

 عمر ساختمانمحیطی مصالح در طول چرخهکاهش اترات زیست

 استفاده از مصالح با میزان انتشار کم مواد مضر 

 پذیریدوام و انعطاک

 منابع مسئولانهاستفاده از مصالح با 

 استفاده از مصالح بومی و سازگار با محیط

 شدهاستفاده از مصالح با منابع تأیید

 

 "مدیریت"یابیارز یارهایمع: 17جدول 

 معیار ارزیابی دسته اصلی

 مدیریت

 فرآیند طراحی یکپارچه

 شینه منطقههماهنگی با فرهن  و پی -ارتقاء کیفیت طراحی معماری

 بهبود دوام و قابلیت اطمینان

 تأمین ایمنی و بهداشت در کارگاه ساختمانی

 مدیریت زیست محیطی در کارگاه ساختمانی

 ایجاد حداقل اختلال برای ساکنین محلی در زمان ساخت

 طراحی برای همه

 پذیریتأمین انعطاک

 ای ساختمانیهراه اندازی و حصول اطمینان از عملکرد سیستم

 حمایت از اقتصاد ملی
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دهی( و به منرور دستیابی به اجماع جمعی و نررخواهی از کلیه متخصصین این حوزه در خصوص ضرایب تأتیر )وزن
است. تنریم گردیدهدر سه بخش هایی تهیه گردید که بر اساس روش دلفی پرسشنامه قابلیت انطباق آن با قوانین کشور

است. بخش دوم های اصلی مورد نررخواهی قرار گرفتهارزیابی مربوط به به هریک از دسته بخش اول معیارهای
هایی نمونههای اصلی تعلق دارد. های اصلی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. و بخش سوم به مقایسه زوجی دستهدسته

 شود.دیده می 22شکل و  21شکل از این پرسشنامه در 

 

 

 یشنهادیپ یابیارز یارهایمع تیاهم سطح خصوص در شده هیته پرسشنامه بخش اول از یانمونه: 21شکل 
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 های اصلی پیشنهاد شدهپرسشنامه جهت درجه اهمیت دسته بخش دومای از : نمونه22شکل 

 

اسات. های اصالی پیشانهادی پرداختاه شدهبه مقایسه زوجی هریک از دساته طور که اشاره گردیدهمانبخش سوم در 

 قابل مشاهده است.  12شکل ای از این بخش از پرسشنامه در نمونه
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 پرسشنامه مربوط به مقایسه زوجی ای از بخش سوم: نمونه23شکل 

 

در مرکز تحقیقاات راه، مساکن و شهرساازی اولاین نشسات تخصصای ارزیاابی و  11/11/1291گفتنی است در تاریخ 

نفعاان برگازار گردیاد. در ایان نشسات بندی ساختمان سبز و پایادار باا حضاور متخصصاین، سیاساتگذاران و ذیرتبه

 های تهیه شده در اختیار مدعوین قرا داده شد. پرسشنامه



 

 11 

نهایی بر اساس نظرات و پیش نهادات واص له  مدل ارزیابی 4

 نهایی
 IGBRS 1پس از دریافت نررات نهایی متخصصین، سیستم ارزیابی ساختمان سبز ایران که به اختصاار تحات عناوان 

 شود:است، بدین صورت معرفی میگذاری شدهنام

ا تعیاین معیارهاای قطعای، اعتباار هاست، که بازیستی ملی برای ساختمانمحیطیک سیستم ارزیابی  IGBRSدر واقع 

دهنادگان کماک به طراحان، سازندگان و توساعه دیبا ستمیس ن،یعلاوه بر اکند. ها را ارزیابی میزیستی ساختمانمحیط

  انجام دهند. یزیستمحیط اتتأتیررا بر اساس  یهای منطقکند تا انتخاب

 گیرد. مرحله طراحی و ساخت مورد ارزیابی قرار می است و درهای جدید طراحی شدهاین سیستم برای ساختمان

ها خاود دسته اصلی است که هار یاک از ایان دساته 1بندی شامل طور که پیشتر نیز اشاره شد، این سیستم رتبههمان

باشند که هر یک امتیاز مخصوص به خود را دارند. پس از ارسال نررات نهایی این نتیجاه مجموعه میدارای چندین زیر

ای تحت عنوان نوآوری اضافه گردد. دسته نوآوری در واقع یاک ارزش افازوده های اصلی، دستهصل شد که به دستهحا

 شود.گردد و به عنوان امتیاز تشویقی در نرر گرفته میتلقی می

 اریرو بسانقاش سا رانیاا یهنرها ریها و سافرش ها،یباستان بوده و در قال رانیباز علامت و نشانه ا ریدرخت سرو از د

 یدر فهرست درختاان ملا رانیا یاست. درخت سرو به عنوان درخت مل رانیسرو نماد ملت ا و در حقیقت، شودیم دهید

 است.تبت شده ایدن

. درخات شودیم فیتوص انیرانی( ایاو سرزنده ی)سرسبز یو خرم یسرافراز ،یداریپا ،یبه عنوان نماد آزادگ یرانیا سرو

 کیادرخت به عنوان  نیمردم دارد. ا انیدر م یاژهیو گاهیداشته و جا یرانیدر فرهن  ا شهیر است که یسرو از درختان

درخات  یبنادرتبه ساتمیدر س لیادل نی. به همکندیم یداریپا سرمادر  یسبز، استوار و درست قامت حت شهیدرخت هم

  .شودیم یمعرف رانیا داریساختمان سبز و پا یدهسرو به عنوان نماد رتبه

                                                                                                                                                              

1  Iran Green Building Rating System 
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 :شوندیم یبندرتبه ریز شرحبهو  ازاتیبر اساس مجموع امت ،هاپروژه

 شدهبازه امتیاز کسب وضعیت یا رتبه ساختمان علامت

 

   امتیاز  11 (Green Cypress) سرو سبز

 

 11  امتیاز  61 (Gold Cypress) سرو طلایی

 

 61  امتیاز  11 (Silver Cypress) ایسرو نقره

 
 11  امتیاز  11 (IGBRS Certified) شدهدییتأ

 
 11  امتیاز    تأیید نشده

های اصلی یک وزنی مشخص شده که ، برای هر یک از دستهBREEAM، همانند سیستم ارزیابی IGBRSدر سیستم 

ی معیارهای هار تأتیر، اترگذار است. مجموع امتیازات تعریف شده براعنوان یک ضریب بهدر مجموع امتیازات آن دسته 

 دسته بر اساس تعداد معیارهای موجود در هر دسته متفاوت است.

دست آمده از معیارهاای موجاود ها، مجموع امتیاز بهصورت است که برای هر یک از دستهایننحوه ارزیابی ساختمان به

ک خواهاد باود. ساپس عادد شود. نتیجه، عددی بین صفر تا یدر دسته تقسیم بر مجموع امتیاز موجود در آن دسته می

ها از بین خواهد رفات شود. با این روش، تفاوت مجموع امتیازهای موجود در دستهدست آمده در وزن دسته ضرب میبه

ها خواهد بود. در نهایت، مجموع مقاادیر ها، وزن اختصاص داده شده به آنکننده ضریب اهمیت دستهو تنها متغیر تعیین

 کند.ها، امتیاز ساختمان را مشخص میدستهدست آمده برای تمامی به

 

 × وزن دسته
 مجموع امتیاز دریافت شده در معیارهای دسته

 شده در هر دستهامتیاز دریافت =
 مجموع امتیاز موجود در دسته
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 امتیاز ساختمان = دسته اصلی 1مجموع امتیاز دریافتی در  + شده برای نوآوریامتیاز دریافت

 

 است.ارائه شده 11جدول دهی هر دسته در صلی این سیستم همراه با وزنبندی ادسته

 IGBRS ستمیس در مربوطه یدهوزن و یابیارز یاصل یارهایمع: 11جدول 

 وزن )%( موارد ارزیابی

 6 سایت 

 1 کیفیت محیط خارج

 12 یوری انرژبهره

 11 وری آببهره

 12 مصالح و منابع 

 12 کیفیت محیط داخل

 1 پسماند

 1 مدیریت طراحی و ساخت

 111 مجموع

 تشویقی نوآوری 

 

اسات و های جدید طراحای شدهبرای ساختمان( IGBRSسرو سبز ایران )سیستم  طور که پیشتر توضیح داده شد،همان

 یهیبادباشاد. گیرد و اعتبار آن دو سال پس از دریافت رتبه مربوطه میقرار میساخت مورد ارزیابی  در مرحله طراحی و

 افات،ینزول خواهد  جیتدرآن به زاتیمختلف ساختمان و تجه یهابخش یفیک تیوضع ،یبرداراست پس از شروع بهره

برچسب »عنوان تحت اندتویکه م ز،ین یگریبرچسب د ،یلازم خواهد بود همانند برچسب انرژ یدر گام بعد جه،یو در نت

 شود.ساختمان در نرر گرفته زا یبرداربهره یالگو یباشد، برا« ساختمان سبز

نیاز در نرر گرفته شده است، که در صورت عدم رعایات آن لازم به ذکر است در برخی از معیارها مواردی به عنوان پیش

 به طور کامل ازدست خواهند داد. توسط پروژه مورد ارزیابی، تنها امتیاز همان معیار مربوطه را

 

 




